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Zaproszenie na  Posiedzenie Rady  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny” 

 
 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  
Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 11 grudnia  2016r. 
/niedziela/  o godz. 9:00 w Restauracji Klasyczna w Krościenku n/D. 
 
  
Proponowany program Posiedzenia Rady  

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad; 

2. Wybór Sekretarza Posiedzenia; 

3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad; 

4. Podpisanie deklaracji  bezstronności i poufności 

 

Nabór 1/2016 

5. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016. 

6. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 
1/2016  

7. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii  

8. Sporządzenie list operacji 

9. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty 
wsparcia 

 

Nabór 2/2016 

10. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016. 

11. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 
2/2016  

12. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii  

13. Sporządzenie list operacji 

14. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty 
wsparcia 
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Nabór 3/2016 

15. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2016. 

16. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 
3/2016  

17. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii  

18. Sporządzenie list operacji 

19. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty 
wsparcia 

 

Nabór 4/2016 

20. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 4/2016. 

21. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 
4/2016  

22. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii  

23. Sporządzenie list operacji 

24. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty 
wsparcia 

 

Nabór 5/2016 

25. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 5/2016. 

26. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 
5/2016  

27. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii  

28. Sporządzenie list operacji 

29. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty 
wsparcia 

 

30. Wolne wnioski i zapytania.  

31. Zamknięcie obrad. 

 

Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się w biurze Stowarzyszenia ze wszystkimi wnioskami 
złożonymi w danych naborach z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie. 

 

Przewodnicząca Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” 

Maria Urbaniak 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/regionalmanagement/Servicestelle/Logo_Leader07-13.bmp&imgrefurl=http://www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/eu-regionalfoerderung-tirol/projektmanagement/publizitaetsvorschr-u-logos/&usg=__tgDKVNFgQ1msVPEidwJJucnrDRY=&h=487&w=486&sz=695&hl=pl&start=3&sig2=Xal3pD-vPZ0ZgdPYDCUrKA&um=1&itbs=1&tbnid=pijr8ix44iaChM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=logo+leader&hl=pl&lr=&sa=X&um=1&ei=lkwOS5qAH4m-mQPMk_TbBQ
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.btkeyword.pl/uploads/images/logo_MRiRW.jpg&imgrefurl=http://www.btkeyword.pl/klienci.html&usg=__XYD9oagzPSSyIxdm21SF95Uh0Ro=&h=480&w=480&sz=38&hl=pl&start=2&sig2=2YiGUktExiHDzf8TpK-S1Q&um=1&itbs=1&tbnid=JjMM5n7xBKRRgM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=logo+ministerstwo+rolnictwa+i+rozowju+wsi&hl=pl&lr=&um=1&ei=p00OS-vME6GkmwOhyfzbBQ

